
JZ ZD CELJE 

Zobozdravstvo

NAJKRAJŠE PLANIRANE ČAKALNE DOBE 

SEPTEMBER 2020

Odraslo zobozdravstvo     
Petra Kosanović, dr.dent.med.                                                                                                                  

tel.: 03 5434 354

za prvi pregled:    155     dni

za zdravljenje :     68     dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:   42    dni

Pooblaščena oseba za vodenje:

čakalnega seznama in naročanje:  Nina Hatunšek, zdr. tehnik

Manja Korenjak,dr.dent.med.                                                                                                                  

tel.: 03 5434 365

za prvi pregled: 290 dni

za zdravljenje :  270  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:   300 dni

Pooblaščena oseba za vodenje:

čakalnega seznama in naročanje:  Bogdana Zidanšek Ferlež, zdr. tehnik

                                                nadomešča   Jerneja KLINAR, zdr.tehnik

Mojca Urbančič H.dr.dent.med.

tel.:03 5434 362

za prvi pregled: 60 dni

za zdravljenje :  120 dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:  230  dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:    Nataša Klinc,zdr. tehnik , NPK zob. asist

Polona Prelog, dr.dent.med.           

tel.: 03 5434 366

za prvi pregled:   115 dni

za zdravljenje :  84  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob: 996  dni



Pooblaščena  oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Rebecca Stropnik, zdr. tehnik

Monika Vodopivc,dr.dent.med.   /nadomešča Patricia Mastnak,dr.dent.med.

tel.: 03 5778 057

ZP Vojnik-Dobrna

za prvi pregled:   90 dni

za zdravljenje :  90 dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob: 365 dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Maruška Kobula, zdr. tehnik

Jerica Kovač,dr.dent.med.              

tel.: 03 7800 515

ZP Vojnik

za prvi pregled: 0 dni

za zdravljenje :  150  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:  240 dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Anita Gorenc Antlej, NPK zob. asist.

 

Tjaša Sešel, dr.dent.med.  

tel.: 03 780 2333

ZP Štore

za prvi pregled:  252 dni

za zdravljenje :  191  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:  403   dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Gordana Lenart,zdr. tehnik

Alja Plankl, dr.dent.med.     

tel.. 03 780 0507

ZP Vojnik

za prvi pregled: 240 dni

za zdravljenje :  212 dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:  180  dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Petra P. Javšnik K., med.sestra



Jurij Zupan, dr.dent.med.     

tel.. 03 5434 367

za prvi pregled: 90 dni

za zdravljenje :  90  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob: 60 dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Marjana Žgank, zdr.tehnik

Mladinsko zobozdravstvo

Polona Nonar Steble, dr.dent.med. /nadomešča Lenart Ovsenik, dr.dent.med.

tel.: 03 5434 340

za prvi pregled : 51dni

za zdravljenje : 46  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:   0  dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Marjeta Galle S.zob. asistentka

                                                                                                          

Vizjak David, dr.dent.med.       

tel.: 03 5434 371

za prvi pregled: 90 dni

za zdravljenje :  90   dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:  0       dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Darja Trstenjak,zdr.teh, NPK zob. asist.

Brodej Matevž, dr.dent.med. 

tel.:03 5434 342

za prve preglede: 120  dni

za zdravljenje : 120   dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:  0 dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Gretica Lipuš,med,sestra

Patricija Močnik, dr.dent.med.              

tel.: 03 780 2335

ZP Štore

za prvi pregled: 50 dni

za zdravljenje :  50  dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:     0    dni



Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje:   Tatjana Koradej, med.sestra

Miranda Vajs, dr.dent.med.

tel.: 03 5434 378

za prvi pregled:  70    dni

za zdravljenje :  51     dni

za protetiko po končanem zdravljenju zob:   0      dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje: Sejada Kahvedžić,dipl.med.sestra

Specialistične ambulante

Pedontologija                                     

Marta Tome, dr.dent.med., spec. pedontolog    

tel.. 03 5434 338

za prvi pregled:  zelo hitro: 14 dni  hitro: 30  dni     redno:  60  dni

za zdravljenje:   zelo hitro: 7 dni  hitro: 30  dni     redno:  60  dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje: Gabriela Jurkošek, zdr. tehnik

Daša Cizerl, dr.dent.med., spec. pedontolog

tel.: 03 5434 337

za prvi pregled:  zelo hitro: 7 dni  hitro: 10  dni     redno:  14  dni   

za zdravljenje:   zelo hitro: 7 dni  hitro: 10  dni     redno:  14  dni   

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje: Romana Ferenčak, med.sestra

Ortodontija                                 
                                               

Nadežda Stanojević, dr.dent.med.,spec.ort.  

tel.. 03 5434 344

za prvi pregled:  hitro: 657 dni     redno:  1040    dni     

za zdravljenje:    hitro: 955 dni    redno:  1746   dni         



Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje: Veronika Medved,zdr. tehnik, NPK zob. asistent

Parodontologija   
                           

Tina Štruc Cvitan ,dr.dent.med.,  spec. parod.          

tel.: 03 5434 127

za prvi pregled: zelo hitro: 16 dni  hitro: 180  dni     redno:  570    dni

za zdravljenje:  zelo hitro: 20 dni   hitro:  240   dni    redno:  400   dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje: Ivanka Krobat, zob. asistent

Stomatološka protetika

Sofija  Maksimović,dr.dent.med., spec

Tel.; 03 5434 704

za prvi pregled:  zelo hitro : 14 dni    hitro: 50     dni     redno:  70     dni

za zdravljenje:            hitro:  390    dni    redno:  810    dni

Pooblaščena oseba za vodenje

čakalnega seznama in naročanje: Mojca Tič, NPK zob. asistent



Petra Kosanović, dr.dent.med.                                                                                                                  

Manja Korenjak,dr.dent.med.                                                                                                                  


